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Votează PRO România pentru
binele Comunei Mircea Vodă!

1. INFRASTRUCTURĂ
 • Continuarea programului de asfaltare a tramei stradale din localitățile     

 Mircea-Vodă, Satu-Nou, Mircea-Voda Gară, Țibrinu, Gherghina.

4. CALITATEA VIEȚII
 • Introducerea rețelei de gaze naturale în toate localitățile comunei;
 • Identificarea unui teren pentru amenajarea unei piețe agroalimentare;
 • Efectuarea diligențelor necesare pentru instalarea unor bancomate în localitate.

3. MEDIU
 • Modernizarea și eficientizarea colectării și gestionării deșeurilor la nivel local;
 • Dotarea gratuită a cetățenilor comunei cu pubele ecologice necesare     

 pentru colectarea selectivă a gunoiului;
 • Ecologizarea tuturor zonelor verzi din localitate.

6. SĂNĂTATE ȘI SOCIAL
 • Modernizarea și reabilitarea în concordanță cu standardele actuale,      

 a dispensarului medical din localitate;
 • Sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege;
 • Înființarea serviciului medical de urgență pe timp de noapte      

 și în weekend-uri în cadrul dispensarului medical din localitate;
 • Înființarea unui centru pentru oamenii fără adăpost, dar și pentru      

 persoanele care au nevoie de consiliere psihologică și tratament ambulatoriu;
 • Acordarea de facilități medicilor, în vederea asigurării unui act medical de calitate.

5. EDUCAȚIE
 • Digitalizarea sistemului de educație și dotarea cu tehnologia necesară     

 pentru a susține sistemul de predare online pentru situații neprevăzute;
 • Dotarea cu acces gratuit la internet și tablete a copiilor care vin      

 din familii defavorizate;
 • Continuarea reabilitării unităților de învățământ, extinderea acestora     

 și dotarea școlilor cu elemente moderne de infrastructură;
 • Modernizarea bibliotecii existente.

8. SPORT
 • Implicarea autorităților locale în susținerea sportului de performanță;
 • Acordarea sumelor de la bugetul local necesar pentru înființarea programelor sportive   

 organizate pe raza unității administrativ teritoriale;
 • Premierea în condițiile legii a performanțelor deosebite obținute de către tineri la competițiile   

 sportive interne și internaționale oficiale.

Sursele de finanțare pentru implementarea proiectelor sunt bugetul local, cel al Consiliului 
Județean și finanțările nerambursabile din fonduri europene aferente perioadei de programare 
2021-2027.
Toate proiectele pe care le voi demara pentru Mircea Vodă vor fi implementate după o consultare 
prealabilă a cetățenilor localității. Sunt deschis să accept și implementez și proiectele    
susținute de contracandidații mei, cât timp acestea aduc un beneficiu cetățenilor    
comunei noastre. 

7. REFORMĂ ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE
 • Digitalizarea actului administrativ;
 • Înlesnirea plății taxelor și impozitelor prin sisteme online;
 • Organizarea de cursuri de formare/perfecționare, training-uri de comunicare pentru angajații   

 autorității publice;
 • Responsabilizarea funcționarilor publici în scopul creșterii respectului față de cetățeni;
 • Transparentizarea totală în administrația publică locală: transmiterea live în mediul    

 online a ședințelor de consiliu local;
 • Încurajarea comunicării directe cu cetățenii comunei prin metode      

 moderne, inclusiv aplicații mobile; 
 • Înființarea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor     

 cu rolul în eliberarea cărților de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani     
 și preschimbarea acestora în momentul expirării;
 • Transparentizarea sistemului de achiziții publice prin publicarea      

 contractelor de achiziții și licitații publice, dispoziții de primar,      
 hotărâri ale consiliului local.

2. ECONOMIE
 • Crearea de locuri de muncă accesibile pentru locuitorii comunei prin     

 atragerea de investitori, oferindu-le acestora terenuri cu infrastructură     
 precum și facilități privind plata taxelor și impozitelor locale.

 • Născut și crescut în localitatea Satu-Nou, comuna Mircea Vodă;
 • În vârstă de 40 ani, căsătorit, am 3 copii, familist convins;
 • Om cinstit, serios, respectuos și corect;
 • Bun organizator, sociabil;
 • Știu să îmi impun punctul de vedere prin negociere;
 • Deschis la sugestiile celor din jur;
 • Disciplinat și tipicar, dar și foarte ambițios;
 • Sunt antreprenor, am dezvoltat o afacere proprie încă din anul      

 2005 și am dobândit experiență în domenii precum transportul      
 rutier de marfă, comercializarea de materiale de construcții, cherestea     
 și lemne pentru foc.

Mă poți găsi şi pe Facebook:
www.facebook.com/PRORomaniaMirceaVoda


